PATVIRTINTA
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
Senato 2012 m. balandžio 3 d. posėdžio
nutarimu Nr. 56-3.3

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO
I PAKOPOS IR VIENTISŲJŲ STUDIJŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ IR VALSTYBĖS
NEFINANSUOJAMŲ STUDENTŲ, ĮSTOJUSIŲ 2012 M. IR VĖLIAU, VIETŲ UŽĖMIMO
PO VIENERIŲ METŲ AKADEMINIO MOKYMOSI LAIKOTARPIO TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – Universitetas) I pakopos ir vientisųjų
studijų valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų studentų vietų užėmimo po vienerių
metų akademinio mokymosi laikotarpio tvarkos aprašas (toliau – aprašas) skirtas studijuojančių
asmenų, įstojusių 2012 m. ir vėliau, valstybės finansuojamų vietų užėmimo po vienerių metų
akademinio mokymosi laikotarpio tvarkai nustatyti.
2. Šis aprašas taikomas tos pačios programos ir tos pačios studijų formos studentams.
3. Šis aprašas galioja I pakopos bei vientisųjų studijų studentams.
II. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI
4. Šiame apraše vartojamos tokios pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai:
Akademinis mokymosi laikotarpis – vienerių metų studijų laikotarpis, po kurio vykdoma
pagrindinė studento žinių patikra.
Valstybės finansuojamų vietų skaičius – valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų vietų
skaičius vykdant šią tvarką.
Valstybės finansuojamos vietos išlaikymo slenkstis – skaičius 20 procentų mažesnis nei
akademinio mokymosi laikotarpio studijų programos atitinkamo kurso studentų studijų rezultatų
svertinis vidurkis.
Tarpinė studentų žinių patikra – studentų žinių patikrinimas žiemos sesijos metu, įskaitant
pirmą ir antrą pakartotinį egzaminų laikymą bei egzaminų laikymą komisijose.
Pagrindinė studentų žinių patikra – studentų žinių patikrinimas įskaitant tarpinės studentų
žinių patikros įvertinimus bei per pavasario sesiją ir per pirmą pakartotinį pavasario sesijos
egzaminų laikymą gautus įvertinimus. Pavasario sesijos egzaminų antro pakartotinio laikymo ir
egzaminų laikymo komisijose rezultatai neįskaitomi, taip pat neįskaitomi vasaros praktikos
rezultatai.
Studentų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas vietas, prioritetinė eilė – tai tam
tikros studijų programos atitinkamo kurso akademinio mokymosi laikotarpio valstybės
nefinansuojamų studentų ir valstybės finansuojamų studentų, kurių akademinio mokymosi
laikotarpio studijų įvertinimų svertinis vidurkis yra ne mažesnis nei valstybės finansuojamos vietos
išlaikymo slenkstis, prioritetinė eilė, sudaryta apskaičiuojant šių studentų akademinio mokymosi
laikotarpio įvertinimų svertinį vidurkį.
Studento akademinio mokymosi laikotarpio įvertinimų svertinis vidurkis – studento per
akademinius metus studijuotų studijų dalyko modulių ar jų dalių įvertinimų svertinis vidurkis, kuris
apskaičiuojamas taip:

čia:

,
– i-tojo studento akademinio mokymosi laikotarpio įvertinimų svertinis vidurkis;

(1)
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– studento išklausytų studijų dalyko modulių ir jų dalių, vertinamų pažymiu, bendras
skaičius studijų programos atitinkamame kurse tarpinės ir pagrindinės studentų žinių patikros metu;
– i-tojo studento išklausyto j-tojo studijų dalyko modulio (be atskiros studijų dalyko
modulio dalies vertinimo, jei tokia dalis yra) įvertinimas; jei studentas neatsiskaitęs už studijų
dalyko modulį ar jo dalį, imamas įvertinimas, lygus nuliui;
– i-tojo studento išklausyto j-tojo studijų dalyko modulio dalies, vertinamos pažymiu,
jei tokia dalis yra, įvertinimas; jei studentas neatsiskaitęs už studijų dalyko modulio dalį, imamas
įvertinimas, lygus nuliui;
– i-tojo studento j-tojo studijų dalyko modulio kreditų skaičius;
– i-tojo studento j-tojo studijų dalyko modulio dalies, vertinamos pažymiu, kreditų
skaičius.
Studijų programos atitinkamo kurso visų studentų (valstybės finansuojamų ir
nefinansuojamų) akademinio mokymosi laikotarpio įvertinimų svertinis vidurkis, įvertinantis
valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų studentų atitinkamos studijų programos atitinkamo kurso
rezultatus per akademinį mokymosi laikotarpį, apskaičiuojamas taip:
,
(2)
čia:
– akademinio mokymosi laikotarpio atitinkamo kurso visų studentų studijų programos
svertinis įvertinimų vidurkis;
– studentų skaičius studijų programos atitinkamo kurso akademinio mokymosi
laikotarpio pradžiai, įskaitant ir tuos studentus, kurie vėliau nutraukė studijas; kiti formulės
žymenys atitinka nurodytuosius (1) formulėje.
Skaičiuojant studijų programos II kurso visų studentų studijų akademinio mokymosi
laikotarpio įvertinimų svertinį vidurkį, neįskaitomi studentai, kurie studijavo I kurse ir nutraukė
studijas iki pagrindinės žinių patikros I kurse; skaičiuojant studijų programos III kurso visų studentų
studijų akademinio mokymosi laikotarpio įvertinimų svertinį vidurkį, neįskaitomi studentai, kurie
studijavo II kurse ir nutraukė studijas iki pagrindinės žinių patikros II kurse; skaičiuojant studijų
programos IV kurso visų studentų studijų akademinio mokymosi laikotarpio įvertinimų svertinį
vidurkį, neįskaitomi studentai, kurie studijavo III kurse ir nutraukė studijas iki pagrindinės žinių
patikros III kurse.
III. VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ IR VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMŲ VIETŲ
UŽĖMIMO TVARKA
5. Valstybės finansuojamas studentas po kiekvienų akademinių metų netenka valstybės
finansuojamos vietos, jei jo vienerių metų akademinio mokymosi laikotarpio įvertinimų vidurkis
yra mažesnis už valstybės finansuojamos vietos išlaikymo slenkstį.
6. Kai valstybės finansuojamas studentas turi akademinių skolų dėl ligos, nedarbingumo ar
kitų pateisinamų priežasčių, dėl jo studijų rezultatų palyginimo sprendžia fakulteto valstybės
finansuojamų vietų užėmimo komisija. Komisija šiems valstybės finansuojamiems studentams, jei
akademinio mokymosi laikotarpio įvertinimų svertinis vidurkis, kurį skaičiuojant nevertinamos
studijų dalykų modulių ar jų dalių akademinės skolos, minimos šio punkto pirmame sakinyje, yra
ne mažesnis už valstybės finansuojamos vietos išlaikymo slenkstį, gali palikti valstybės
finansuojamo studento statusą.
7. Studentams, užimantiems valstybės finansuojamas studijų vietas ir išvykusiems studijuoti į
užsienio universitetus arba atlikti praktikos pagal MVG/Erasmus ar kitą mainų programą ir sugrįžus
bei fakulteto dekanui leidus tęsti studijas, išsaugomas prieš išvykimą jų turėtos vietos statusas,
atitinkamai sumažinant konkursinių planinių valstybės finansuojamų vietų skaičių. Studentų,
išvykusių pagal MVG/Erasmus ar kitas mainų programas, naujas statusas nustatomas gavus studijų
užsienyje rezultatus.
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8. Jeigu studento studijų valstybės finansuojamoje ar nefinansuojamoje vietoje laikotarpis
nesutampa su studijų programos vykdymo laikotarpiu (dėl dalinių studijų rezultatų įskaitymo,
akademinių atostogų ar kitos priežasties), lyginamas studento faktinio studijavimo laikotarpio
įvertinimų svertinis vidurkis su valstybės finansuojamos vietos išlaikymo slenksčiu. Jei studento
faktinio studijavimo laikotarpio svertinis įvertinimų vidurkis yra ne mažesnis už valstybės
finansuojamos vietos išlaikymo slenkstį, komisija sprendžia dėl studento statuso.
9. Atsilaisvinusias valstybės finansuojamas vietas užima geriausi studentai pagal studentų,
pretenduojančių į valstybės finansuojamas vietas, prioritetinę eilę.
10. Valstybės finansavimo netekęs studentas turi galimybę nuo kito studijų semestro
studijuoti valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje sumokėjęs jo priėmimo metais VGTU
nustatytą studijų kainą. Studentui, sutinkančiam užimti valstybės nefinansuojamą studijų vietą,
keičiama jo pasirašyta studijų sutartis.
11. Studentai, kartojantys kursą ar įstoję į aukštesnįjį kursą, pretenduoti į valstybės
finansuojamas vietas negali.
IV. VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ VIETŲ UŽĖMIMO ORGANIZAVIMAS
12. Studijų vietų užėmimo konkursus vykdo fakultetų valstybės finansuojamų studijų vietų
užėmimo komisijos (toliau – komisijos), kurios sudaromos atskirai kiekvienam fakultetui
(institutui).
13. Komisiją sudaro dekanas, studijų prodekanas, ne mažiau kaip vienas fakulteto studijų
programų kuratorius ir fakulteto studentų atstovybės pirmininkas.
14. Komisijų sudėtis tvirtina rektorius.
15. Komisija kasmet iki liepos 20 dienos (po pavasario egzaminų sesijos) organizuoja
studentų atranką užimti valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas pagal šį aprašą. Atrankai
reikalingi studentų ir studijų programų įvertinimų vidurkiai ir studentų, pretenduojančių į valstybės
finansuojamas vietas, prioritetinė eilė pateikiami universiteto informacinėje sistemoje iki liepos 11
d. (po pavasario egzaminų sesijos).
16. Atranka komisijoje įforminama protokolu, kurį tvirtina studijų prorektorius. Remiantis
komisijos protokolu, rengiamas rektoriaus įsakymas užimti valstybės finansuojamas arba
nefinansuojamas vietas.
17. Fakultetai iki liepos 22 d. (po pagrindinės studentų žinių patikros) skelbia valstybės
finansuojamų ir nefinansuojamų vietų užėmimo rezultatus bei valstybės finansuojamos vietos
išlaikymo slenksčio reikšmę universiteto informacinėje sistemoje ir fakultetų (instituto) skelbimų
lentoje laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
18. Fakultetų komisijų protokolai pristatomi Studijų direkcijai iki liepos 25 d. Studijų
direkcija pagal komisijų protokolus parengia VGTU valstybės finansuojamų ir valstybės
nefinansuojamų vietų užėmimo ataskaitą.
19. Studentai, nesutinkantys su komisijos sprendimu, iki rugpjūčio 1 d. gali teikti prašymą
studijų prorektoriui dėl komisijos sprendimo persvarstymo.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Dėl šiame apraše neaptartų konkurso atvejų sprendimą priima studijų prorektorius.
_____________

